
 

NOVINKY Z EVROPSKÉ KOMISE 

- Evropská komise schválila České 
republice Operační program Azylového, 
migračního a integračního fondu 
(AMIF) a uvolní na něj přibližně 1,7 
miliardy korun (70 milionů eur). Tyto 
finanční prostředky podpoří zejména 
integraci cizinců do české společnosti, a 
to včetně občanů Ukrajiny pobývajících 
nyní v ČR. Z peněz Operačního 
programu AMIF bude mimo jiné 
realizována výuka českého jazyka, 
poskytování poradenství a pomoc s 
řešením životních situací. Řídícím 
orgánem AMIF v ČR je Ministerstvo 
vnitra.Více zde. 

- Zastřešující organizace Share Network vydala 
novou analýzu, která se zabývá prvními poznatky z 
monitorování a hodnocení programů komunitního 
sponzoringu v Evropě. Dokument poskytuje přehled hodnocení 
komunitního sponzoringu v různých evropských zemích a 
analyzuje zjištění ze srovnávací perspektivy, formuluje společné 
výzvy, příležitosti a osvědčené postupy v různých programech 
sponzoringu a poskytuje doporučení, jak tyto programy učinit 
dlouhodobě udržitelnými.   

Evropská webová stránka o integraci (EWSI) i nadále sleduje 
opatření a iniciativy, které instituce EU, národní vlády, občanská 
společnost a další zúčastněné strany přijaly s cílem řešit 
integrační potřeby osob prchajících z Ukrajiny. Všechny 
relevantní informace najdete zde. 

Integrační novinky z Evropské unie přináší každý měsíc 
zpravodaj Evropského integračního portálu (EWSI). 

Přihlašte se k odběru  

Srpnové vydání zpravodaje EWSI najdete zde.  

SRPEN 2022 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/amif-operational-programme-czech-republic_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/monitoring-and-evaluation-community-sponsorship-programmes-europe-first-lessons_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/page/early-integration-those-fleeing-war-ukraine-overview-across-eu-0_en#the-eus-response
https://ec.europa.eu/migrant-integration/newsletter/subscriptions_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/newsletter/european-website-integration-august-2022_en


NOVINKY Z EU 

 

V Řecku vznikl film o tom, jak azylanti 
končí v extrémní chodobě 

Uprchlíci v Řecku se potýkají s obtížemi při registraci žádosti o 
mezinárodní ochranu, obnovování povolení k pobytu a při 
získávání čísla sociálního zabezpečení. V důsledku 
administrativních průtahů často přichází o zaměstnání nebo se 
o legální práci vůbec nemohou ucházet, protože jim chybí 
potřebné doklady. Dokument přináší příběhy čtyř uprchlíků, 
kteří se snaží přežít tím, že prohledávají odpoadkové koše 
v Aténách. Více zde. 

 

Vřelé přijetí, skryté napětí: Ponaučení 
z globálního jihu pro země, které 
přijímají uprchlíky z Ukrajiny 

Organizace World Vision zveřejnila text o tom, co dělat, aby se 
ze solidarity evropských zemí s ukrajinskými uprchlíky nestala 
noční můra. Více zde. 

 

,  

Portugalsko přeložilo imigrační 
legislativu do angličtiny a ukrajinštiny  

Portugalská vláda očekává, že překlady a jejich publikace 
online usnadní širší veřejnosti včetně osob ukrajinských občanů 
prchajících před válkou usnadní porozumění portugalské 
legislativě. Mezi nově přeložené právní předpisy patří zákon, 
který upravuje vstup, pobyt, vycestování a vyhoštění cizinců ze 
země, antidiskriminační zákon či zvláštní kritéria pro 
poskytování dočasné ochrany osobám vysídleným z Ukrajiny. 
Více zde.  

 

Globální zpráva o pracovních právech 
uprchlíků 2022  

¨Zpráva vypracovaná organizacemi Refugees International, 
the Center for Global Development a Asylum Access uvádí, že 
55 % uprchlíků žije v zemi, která v praxi výrazně omezuje jejich 
právo na práci. Pracovní práva uprchlíků v právních předpisech 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/greece-new-documentary-shows-beneficiaries-international-protection-risk-homelessness-and_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/warm-welcomes-lurking-tensions-vital-lessons-global-south-countries-hosting_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/portugal-immigration-legislation-translated-english-and-ukrainian_en


a v praxi byla zkoumána v 51 různých zemích, které dohromady 
hostí 87 % světové populace uprchlíků.  

Klíčové poznatky: čtvrtina uprchlíků žije v zemích 
s nedostatečnou ochranou práv zaměstnanců; přes 55 % 
uprchlíků žije v zemích, kde je jejich právo na práci v praxi 
výrazně omezeno administrativními překážkami; pouze 2 % 
uprchlíků žijí v zemích s dostatečným přístupem k formálním 
finančním službám; 11 % v zemích, kde mohou doložit 
akademické a profesní tituly ze své země původu. Více zde. 

 

Zpráva NIEM hodnotí integraci 
uprchlíků ve 14 státech EU  

Nová analýza mezinárodního projektu National Integration 
Evaluation Mechanism (NIEM) srovnává ukazatele integrace 
držitelů mezinárodní ochrany ve 14 členských státech Evropské 
unie v letech 2019-2021. Nejlepších výsledků dosáhlo Švédsko, 
nejhorších Maďarsko. Česká republika se v celkovém hodnocení 
umístila na pátém místě s 58,5 body ze 100. Více zde. 

 

 

 

 

ZAJÍMAVÝ PROJEKT: Sociální úklidová 
firma zaměstnává znevýhodněné 
migrantky 

Rakouská firma Magdas Reinigung vytváří pracovní příležitosti 
pro osoby, pro které je obtížné najít práci na volném trhu, včetně 
migrujících žen s nízkou jazykovou vybaveností a nižším 
vzděláním.Firma poskytuje zaměstnankyním také sociální 
poradenství, možnost účastnit se jazykových kurzů a dále se 
vzdělávat, Více o tom, jak to funguje.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/global-refugee-work-rights-report-2022_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/niem-report-refugee-integration-evaluation-14-eu-states-0_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practice/magdas-reinigung_en


 

 

 

NOVINKY Z ČR 

 

Hlas Ukrajinců: Bydlení 

Druhá část ze série šetření Hlas Ukrajinců v České republice, 
který připravila agentura PAQ Research ve spolupráci se 
Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, se zaměřuje na 
spokojenost uprchlíků s životem v České republice a jejich plány 
do budoucna. 

Šetření mimo jiné ukazuje, že zhruba pětina uprchlíků z Ukrajiny 
žije v ČR v komerčních nebo obecních pronájmech, téměř 30 % 
v nebytových typech bydlení (ubytovny, hotely a jiné typy 
bydlení) a zbytek v bytech poskytnutých nebo sdílených s 
českými nebo ukrajinskými domácnostmi.  

Uprchlíci, kteří jsou v České republice od března a bydlí v 
bytových domech, mluví lépe česky než ti, kteří žijí v 
segregovanějším prostředí ubytoven a hotelů. Lidé žijící 
společně s Čechy mluví nejlépe česky (21 % z nich mluví česky v 
každodenních situacích). Děti z rodin, kterým Češi poskytli 
bydlení, v červnu častěji navštěvovaly českou školu. Více zde. 

 

Nové webové stránky pomáhají 
ukrajinským rodičům se zápisem do 
školy 

 

Sdružení META  spustilo web Do školy společně, který poskytuje 
informace pro rodiče z ukrajinských rodin, kteří chtějí zapsat své 
děti do české školy. 

Stránky poskytují potřebné formuláře k vyplnění, přehledné 
srovnání českého a ukrajinského vzdělávacího systému, aby si 
rodiče mohli udělat lepší představu o tom, co mohou oni a jejich 
děti očekávat, a odpovědi na nejčastější otázky týkající se 
vzdělávání v českých školách. Stránky jsou k dispozici v 
ukrajinštině i češtině. Více zde. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/voice-ukrainians-refugees-experience-living-czech-republic-and-prospects-future_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-new-website-helps-ukrainian-parents-school-enrolment_en


 

MPSV zřídilo linku sociální asistence 
pro občany Ukrajiny 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrá linka, 
z.s.  a  Český červený kříž Praha 1 zřídilo call centrum sociální 
pomoci, linku LIA, která poskytuje podporu uprchlíkům z 
Ukrajiny. Linka LIA poskytuje dva typy služeb: sociální 
poradenství a krizovou intervenci. Více zde. 

 

 

 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE  

 

 20. týden regionů EU: Možnosti 
partnerství v oblasti integrace 
migrantů a uprchlíků ve venkovských 
oblastech 

 

Existence, počet a kvalita sítí venkovských partnerství ve 
venkovských oblastech má na integraci cizinců obrovský vliv. 
Seminář na toto téma, který pořádá GŘ HOME a GŘ AGRI 
v rámci Evropského týdne regionů a měst 2022, proběhne 11. 
října online. Více informací a registrace. 

 

 

Jak řídit migraci na základě dat? 

 

V posledních desetiletích se mezinárodní migrační toky nejen 
zvyšují, ale jsou také stále složitější, což pro vlády na celém 
světě představuje nové výzvy v oblasti řízení migrace. 
Konference se zabývá otázkou, jak z rozhodovacích procesů v 
oblasti řízení migrace učinit proces založený na analýze 
reálných dat, nikoliv na intuici a pozorování. Konference 
proběhne 19. a 20. září ve Tbilisi a bude možné ji sledovat 
online. Registrace a více informací. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-social-assistance-helpline-citizens-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/20th-eu-regions-week-exploring-partnerships-inclusion-and-integration-migrants-and-refugees_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/event/advancing-data-driven-decision-making-migration-management_en


FINANCOVÁNÍ INTEGRACE  

 

Termíny dalších „integračních“ výzev 
Ministerstva vnitra pro obce 

 

Obce mohou žádat o další peníze na podporu integrace 
ukrajinských uprchlíků. Vítané aktivity: zajištění koordinace, 
obecné poradenství, aktivizační práce, jazykové kurzy, 
volnočasové aktivity pro děti, budování dobrého soužití. 
Peníze je nutné utratit do konce roku 2022. Finanční limit není 
stanoven, míra kofinancování je 5 %, financování ex-ante.  

Termíny podání žádosti:  

2. kolo 18. září 2022 (včetně) 

3. kolo 30. října 2022 (včetně)  

Více informací.  

 

 

Výzva na realizaci kurzů češtiny pro 
ukrajinské studenty a pedagogy  

 

Ministerstvo školství České republiky ve spolupráci s Fondem pro 
bilaterální vztahy EHP a Norských fondů vyhlásilo výzvu k 
předkládání žádostí o finanční podporu iniciativ, které zajišťují 
kurzy českého jazyka pro studenty a učitele z Ukrajiny. 

Ccelková alikace: 16 995 678 Kč.  

Období pro podávání žádostí: od 1. září do 11. listopadu 2022. 

Více zde. 

 

 

Výzva na realizaci adaptačních skupin 
prop ukrajinské děti  

 

Ministerstvo školství zafinancuje adaptační skupiny pro 
ukrajinské děti ve věku 3–18 let. Účelem výzvy je podpořit 
realizaci volnočasových aktivit, které pomohou adaptovat a 
socializovat ukrajinské děti, rozvíjet jejich jazykové znalosti v 
češtině a připravit je na vstup do českých škol. 

Celková alokace: 200 milionů Kč, termín pro podání žádostí je 
15. září 2022. 

Více zde. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-increased-funding-municipalities-supporting-arrivals-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-education-ministry-provide-funding-czech-language-courses-those-ukraine_en
https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/czech-republic-call-support-adaptation-children-ukraine_en


 

NABÍDKA 

MULTIKULTURNÍHO 

CENTRA PRAHA 

 

Základní interkulturní trenink 
pro pomáhající příchozím z Ukrajiny 

Multikulturní centrum Praha nabízí zdarma interkulturní 
treninky  dobrovolníkům, sociálním pracovníkům, úředníkům 
a zaměstnancům organizací, které dosud nepracovaly 
s cizinci.  

Vyvinuly jsme též Základní interkulturní trénink pro pedagogy - 
Ukrajina, ke kterému bychom měli v příštích dnech obdržet i 
akreditaci DVPP.  

Přihlásit se je možné na e-mailu zuzana.schreiberova@mkc.cz. 
Více informací najdete tady. 

 

Integrační workshopy pro obce a městské části 

Jak řešit integraci cizinců? Co ve stávající nabídce sociálních 
služeb schází? A co je nejvíce potřeba z pohledu samotných 
migrantů? Jak zlepšit mezietnické soužití v lokalitě a lépe 
pracovat se stereotypy většinové společnosti? Pokud se ve vaší 
obci, městě nebo městské části zabýváte těmito nebo 
podobnými otázkami a chcete lépe porozumět a strategicky se 
zabývat integrací cizinců, nabízí vám Multikulturní centrum 
Praha zdarma integrační workshop. Více informací zde .  

 

Základní informace a zdroje k zahájení školní 
docházky  

Školní docházka je povinná pro všechny děti, které k 31.8. 2022 
dovršily šest let věku a jsou na území ČR. U pětiletých dětí platí 
povinnost povinnost povinného předškolního ročníku MŠ.  

Z terénu se dozvídáme, že je ještě mnoho dětí z Ukrajiny ještě 
není zaregistrováno ke školní docházce. V některých školách 
bylo rodičům ústně řečeno, že jsou plné kapacity a ať ani 

mailto:zuzana.schreiberova@mkc.cz
https://mkc.cz/cz/nabizime/zakladni-interkulturni-trenink-pro-pomahajici-prichozim-z-ukrajiny?fbclid=IwAR0ya8Mjhr08tHKDLNQKyCVDpc1gVyGuQOGbTYQM4x00G0n06D9LBnmDE9c
https://mkc.cz/cz/nabizime/integracni-workshopy?fbclid=IwAR0i_tCffx28Xn4tBPxKscqqx2mLvQwfxF4KTPnPsPF5wD-qhZrWSsLPPkQ


přihlášku nepodávají. Tento postup je protiprávní a brání rodiči 
splnit zákonnou povinnost posílat dítě do školy. Přihlášku je 
nutné podat v každém případě (poslat doporučeným dopisem, 
nechat si potvrdit převzetí na kopii atd.). V první řadě 
kontaktovat spádovou školu podle bydliště dítěte. Některé školy 
tvrdí, že existují nějaké kvóty na počet ukrajinských dětí na ročník 
a že pokud promeškali zápis na konci června už zapsat nejde. 
Žádné takové kvóty nejsou a podat přihlášku je možné kdykoliv. 
S hledáním místa na škole pak pomůže samospráva, která 
právě díky podaným přihláškám získá přehled pro kolik dětí je 
nutno zajistit výuku. V další instanci je pak možné hledat 
adaptační skupiny.  

Všechny tyto postupy najdete podrobně vysvětlené (v češtině i 
ukrajinštině) na webu doskolyspolecne.cz a jsou zde i vzory 
přihlášek. 

Existuje web, kde je možné hledat místo ve škole. Ale i kdyby na 
spádové škole místo nebylo, podejte přihlášku na spádovou 
školu, ať o dítěti zřizovatel ví a rodiče splní zákonnou povinnost.  

Existuje Průvodce začleňováním dětí s odlišným mateřským 
jazykem. 

Můžeme jen doporučit skvělou sérií seminářů z katedry českého 
jazyka Západočeské univerzity "Pomoc, máme ve třídě cizince"  
(zejména seminář 2).   

Školy mají možnost žádat o plat pro ukrajinského asistenta 
pedagoga: Informace najdete ve Věstníku MŠMT a na FB: Je 
možná udělat vyjímku, co se týče vzdělání, znalosti jazyka atd.  

Konkrétní nabídku lze najít či zadat mimo jiné na databázi 
www.pomahejukrajine.cz  kam se školy mohou zaregistrovat a 
kromě přístupu k informacím budou dostávat i skvělé informační 
e-maily. 

Pro ukrajinské asistenty pedagoga vytvořil Člověk v Tísni 
online kurz češtiny:a informační video na FB:  

 

Zrušit odebírání newsletteru 

 MigraceOnline.cz  EWSI ČR 
 

 EWSI ČR 

https://doskolyspolecne.cz/hlavni-stranka/
https://mistoveskole.cz/cs
https://www.edu.cz/strucny-pruvodce-pro-vyucujici-jak-pracovat-s-cizojazycnymi-detmi/
https://www.edu.cz/strucny-pruvodce-pro-vyucujici-jak-pracovat-s-cizojazycnymi-detmi/
https://youtu.be/rr08sCUzoAo
https://www.msmt.cz/dokumenty/vestnik-msmt-04-2022?fbclid=IwAR0Bu46XBCi8EIHywOlz94VbXV1JRZoPnubdapjvjfaYOCd1_yHUivb4BMk
https://www.facebook.com/stredniclanek/photos/a.106380318429020/189849753415409/
http://www.pomahejukrajine.cz/
https://kurz-cestiny.clovekvtisni.cz/
https://www.facebook.com/VariantyCZ/videos/581531793620115
https://migraceonline.cz/cz/mailinglist
https://www.facebook.com/MigraceOnlinecz/
https://twitter.com/EWSI_CZECH
https://www.facebook.com/European-Web-Site-on-Integration-Czech-Republic-363349593857650/
https://www.facebook.com/European-Web-Site-on-Integration-Czech-Republic-363349593857650/
https://mkc.cz/
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home_en
https://migraceonline.cz/

